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আমার কপ্রয় ভাইসয়রা, আজসির এই মজকলসে আমরা নিসের আসরিকি হামলার 

র্যাপাসর িথা র্লর্, সেিা এমন এি হামলা যা মানুসের েমস্ত আমল ধ্বংে িসর সদয়। 

আর সে হামলািা হল করয়া র্া সলাি সদখাসনার জনয আমল িরা। আল্লাহ পাি নিসের 

এই হামলা সথসি আমাসদর েিল ভাইসদর সহিাজত িরুন এর্ং েমস্ত আমল আল্লাহ 

তা'আলা তাাঁর েন্তুকির জনয িরার সতৌকিি দান িরুন। আল্লাহ্  েুর্হানাহু ওয়া 

তা’আলা েূরা িাহাসির ের্বসশে আয়াসত ইরশাদ িসরন, 

احدا ربه بعباده يشرك وال صالحا عمال فليعمل ربه لقاء يرجو كان فمن  

“আর সয সিউ আল্লাহ্  তা’আলার োসথ োক্ষাসতর ইচ্ছা রাসখ সে সযন সনি আমল 

িসর।” 

আল্লাহ্  শুধু এিুিু র্সলই ক্ষযান্ত হনকন, কতকন োমসন আসরা র্সলন, “সে সযন কনসজর 

রসর্র ইর্াদাসত িাউসি শরীি না িসর।” 

ইমাম তাউে রকহমাহুল্লাহ এই আয়াসতর শাসন নুজুসল র্র্বনা িসরন সয, এি র্যকি 

রােূলুল্লাহ ملسو هيلع هللا ىلص এর সখদমসত হাকজর হসয় র্সলন, ইয়া রােূলুল্লাহ, আকম আল্লাহর 

রাস্তায় কজহাদ িরাসি পছন্দ িকর এর্ং আকম এও চাই সয, সলািজন আমার মযবাদা ও 

েম্মান সদসখ। এিথা শুসন রােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াোল্লাম চুপ িসর রইসলন। 

অতঃপর এই আয়াত নাকজল হল। এমকনভাসর্ মুিােকেরগর্ কজহাদ ছাড়াও অনযানয 



 

 

 

 

আমলসিও এই র্যাপাসর আসলাচনা িসরসছন যার োরমমব এই সয, সনি আমল িরু্ল 

হওয়ার জনয সেিা খাসলে ভাসর্ আল্লাহ্ র জনযই হসত হসর্। 

ইমাম আহমদ ইর্সন হাম্বল রকহমাহুল্লাহ তাাঁর মুেনাসদ এই করওয়াসয়ত নিল িসরসছন, 

নর্ী িকরম ملسو هيلع هللا ىلص ইরশাদ িসরসছন, 

األصغر ألشرك عليكم أخاف ما أخوف إن  

“আকম সতামাসদর জনয ‘সছাি কশরসির’র্যাপাসর ের্সচসয় সর্কশ ভয় পাই।” সলাসিরা 

কজসেে িরসলন সেই সছাি কশরি িী? কতকন র্সলন, “সলাি সদখাসনা আমল র্া করয়া।” 

সিয়ামসতর কদন করয়ািারীসদর র্লা হসর্ঃ 

'' الدنيا في تراؤن  كنتم الذين إلي إرهبوا ...'' 

“যাও যাসদর জনয আমল িসরসছা এখন তাসদর িাছ সথসি এর প্রকতদান চাও এর্ং 

সদসখা! কিছু পাও কিনা।” 

আর সেকদন আল্লাহ্  র্যতীত আর সি প্রকতদান কদসর্ন? সেকদন শুধু তাাঁরই রাজত্ব 

থািসর্। 

এমনকি কহজরসতর ও কজহাসদর মসতা এসতা র্ড় আমসলও যকদ আল্লাহ্ র েন্তুকি উসেশয 

না হয় তাহসল আল্লাহ্  তা’আলার ঐ েিল আমসলর সিান প্রসয়াজন সনই। সেগুসলা 

আল্লাহ্ র জনয না, আল্লাহ্  সেেিল আমলসি িরু্লও িসরন না। 

ওমর কর্ন খাত্তার্ রাকদয়াল্লাহু আনহু র্র্বনা িসরন, নর্ী িরীম ملسو هيلع هللا ىلص র্সলন, 

بالنيات االعمال انما

“েমস্ত িাজ সতা মানুসের কনয়সতর উপরই কনভবর িসর।” 

نوى  ما امرئ  لكل وانما  

“প্রসতযি মানুে তাই পাসর্ যা সে কনয়ত িরসছ।” 



 

 

 

 

ورسوله هللا الى فهجرته ورسوله هللا الى هجرته كانت فمن  

“যার কহজরত আল্লাহ্  ও তাাঁর রােূল ملسو هيلع هللا ىلص এর েন্তুকির জনয হসর্, তার কহজরত 

প্রিৃতভাসর্ই আল্লাহ্  ও তাাঁর রােূল ملسو هيلع هللا ىلص এর জনয োর্যস্ত হসর্। অথবাৎ তাসি ঐেিল 

কজকনে (প্রকতদান) সদয়া হসর্ যা আল্লাহ্  ও তাাঁর রােুল ملسو هيلع هللا ىلص মুহাকজরীনসদর োসথ 

ওয়াদা িসরসছন। আল্লাহর দ্বীনসি উাঁচু িরার জনয, কনসজর দ্বীনসি র্াাঁচাসনার জনয ও 

আল্লাহ্ র েন্তুকি হাকেসলর জনয সয কহজরত িরসর্ তাসি ঐেিল প্রকতদানই সদয়া হসর্ 

যার ওয়াদা তাসদর োসথ িরা হসয়সছ। 

اليه هاجر ما الى فهجرته ينكحها امراة يصيبهااو لدنيا هجرته كانت ومن

আর যার কহজরত দুকনয়া অজবসনর জনয হসর্ সে দুকনয়া পাসর্ এর্ং যার কহজরত সিান 

নারীসি কর্সয় িরার জনয হসর্ তাহসল সে ঐ নারীসি পাসর্ এমকনভাসর্ সিান নারীও 

যকদ স্বামী পাওয়ার জনয কহজরত িসর সে স্বামীই পাসর্। (অথবাৎ র্যকির কহজরত ঐ 

নারী র্া পুরুসের জনযই োর্যস্ত হসর্।) তাই েিল মুহাকজর োথীসদর ও েিল 

মুহাকজরাহ সর্ানসদর উকচৎ কনসজসদর কনয়তসি নর্ায়ন িরা ও এিান্ত কনসজর রসের 

েন্তুকির জনযই কহজরসতর কনয়ত িরা। 

সনি আমল িরার মাধযসম সিান র্যকি যকদ আল্লাহ্ র িাসছ সিান কিছু প্রাথবনা িসর 

আল্লাহ্  তা’আলা তাসি তা দান িরসর্ন। আল্লাহ্  পাি িুরআসন ইরশাদ িসরন, 

اَن  َمن
َ
  ُيِريُد  ك

َ
َحَياة

ْ
َيا ال

ْ
ن ِ  َوِزيَنَتَها الدُّ

 
َوف

ُ
ْيِهْم  ن

َ
ُهْم  ِإل

َ
ْعَمال

َ
  ِفيَها َوُهْم  ِفيَها أ

َ
ُسوَن  ال

َ
ُيْبخ

সয র্যকি কনসজর সনি আমসলর মাধযসম দুকনয়া ও দুকনয়ার সেৌন্দযব অজবন িরসত চায় 

আকম দুকনয়াসতই তার আমসলর পূর্ব প্রকতদান কদসয় কদর্। 

يُب َخُسونََْْلْْفِيهَاَْوهُمْ   

সিান িমকত িরা হসর্ না। 

কিন্তু আল্লাহ্  র্সলন, 

ِئَك 
ََٰ
ول

ُ
ِذيَن  أ

َّ
ْيَس  ال

َ
ُهْم  ل

َ
ِخَرةِ  ِفي ل

ْ
  اْل

َّ
اُر  ِإال النَّ  



 

 

 

 

যারা সনি আমল দুকনয়ার জনয, দুকনয়ার ইজ্জত-েম্মান, দুকনয়ার েম্পদ, পদ ও পদর্ীর 

জনয িসরসছ তাসদর তাসদর পূর্ব কহেো প্রদান িরা হসর্। কিন্তু কতকন আরও ইরশাদ 

িসরন, 

ِئَك 
ََٰ
ول

ُ
ِذيَن  أ

َّ
ْيَس  ال

َ
ُهْم  ل

َ
ِخَرةِ  ِفي ل

ْ
  اْل

َّ
اُر  ِإال النَّ  

এরা দ্বীসনর পকরর্সতব দুকনয়া সচসয়সছ, এরা দ্বীন কর্ক্রী িসর দুকনয়া অজবন িসরসছ, 

আসখরাত কর্ক্রী িসর দুকনয়া িামাই িসরসছ তাসদর জনয আসখরাসত জাহান্নাম র্যতীত 

আর সিান অংশ সনই। 

 
َ
ِفيَها َصَنُعوا َما َوَحِبط  

যা কিছু িসরসছ সেের্ আমল সতা র্রর্াদ হসয় সগসছ, ধ্বংে হসয় সগসছ। 

ا َوَباِطل   وا مَّ
ُ
ان

َ
وَن  ك

ُ
َيْعَمل  

আর যা আমল িরসতা তা দুকনয়াসতই র্াকতল (নি) হসয় সগসছ িারর্ এর প্রকতদান 

তারা দুকনয়াসতই আল্লাহ্ র কনিি সচসয়সছ। 

এই আয়াসতর তািকেসর ইর্সন আোে রাকদয়াল্লাহু আনহু র্সলন, করয়ািারীসদর 

আমসলর প্রকতদান দুকনয়াসতই কদসয় সদয়া হসর্ আর সয েিল সনিী সে দুকনয়া ও 

দুকনয়ার যশ-খযাকত অজবসনর জনয িসরসছ তা আসখরাসত ধ্বংে হসয় যাসর্। 

ইমাম মুজাকহদ ও ইমাম দাহহাি রাকহমাহুমাল্লাহ হসতও এরূপ র্র্বনা পাওয়া যায়। 

কিি সতমকনভাসর্ িুরআন মাকজদ ঐেিল করয়ািারী (সলাি সদখাসনা ইর্াদত িারী) 

সলািসদর িথাও র্র্বনা িসর যারা এজনয দান-েদিা িসর সযন সলাসিরা তাসদরসি 

দানর্ীর র্সল এর্ং সলািজসনর মাসে তাসদর েম্মান ও মযবাদা প্রকতকিত হয়। আল্লাহ্  

পাি তাসদর র্যাপাসর র্সলন, 

ِذي
َّ
ال

َ
هُ  ُينِفُق  ك

َ
اءَ  َمال

َ
اِس  ِرئ   النَّ

َ
ِمُن  َوال

ْ
ِه  ُيؤ

َّ
َيْوِم  ِبالل

ْ
ِخرِ  َوال

ْ
هُ   اْل

ُ
ل
َ
َمث

َ
ِل  ف

َ
َمث

َ
ْيِه  َصْفَوان   ك

َ
َراب   َعل

ُ
َصاَبهُ  ت

َ
أ
َ
 َواِبل   ف

هُ 
َ
َرك

َ
ت
َ
ًدا ف

ْ
َصل  



 

 

 

 

েুতরাং, তাসদর উদাহরর্ হসলাঃ এিকি মেৃর্ পাথসরর মত যার উপর কিছু মাকি 

জসমকছল। অতঃপর এর উপর প্রর্ল রৃ্কি র্কেবত হসয় তাসি েমূ্পর্ব পকরষ্কার িসর কদল। 

এর্ং সশসে কি অর্কশি রইসলা? কিছুই না। 

هُ 
َ
َرك

َ
ت
َ
ًدا ف

ْ
َصل

আর্াসরা সেিা মেৃর্ পাথর হসয়ই রইসলা। অথবাৎ এমন মাকি সযিার মসধয রৃ্কি হওয়ার 

পরও সিান লাভ হয়কন। েুতরাং, যারা করয়া র্া সলাি সদখাসনার জনয আল্লাহ্ র রাস্তায় 

অথবেম্পদ র্যয় িরসর্ তাসদর জনয আসখরাসত কিছুই থািসর্না। অথচ ঐ েিল সলাি 

যারা আল্লাহ্ র েন্তুকির জনয কনসজসদর েম্পদ র্যয় িসর িুরআন তাাঁসদর জনয িতইনা 

উত্তম উদাহরর্ সদয়ঃ 

ُل 
َ
ِذيَن  َوَمث

َّ
ُهُم  ُينِفُقوَن  ال

َ
ْمَوال

َ
اءَ  أ

َ
ِه  َمْرَضاِت  اْبِتغ

َّ
ِبيًتا الل

ْ
ث
َ
ْن  َوت ِ

نُفِسِهْم  م 
َ
ِل  أ

َ
َمث

َ
ة   ك

َصاَبَها ِبَرْبَوة   َجنَّ
َ
ْت  َواِبل   أ

َ
آت

َ
 ف

َها
َ
ل
ُ
ك
ُ
ِضْعَفْيِن  أ  

আর যারা কনসজসদর েম্পদ আল্লাহ্ র েন্তুকি ও কনসজসদর মনসি েুদৃঢ় িরার জনয র্যয় 

িরসর্ তাাঁসদর উদাহরর্ হসলাঃ এমন এিকি কিলায় অর্কিত র্াগাসনর মসতা সযখাসন 

প্রর্ল র্েবসনর িসল কদ্বগুন িেল িসল...! িল আসরা রৃ্কি পায়। েুতরাং, যারা আল্লাহ্ র 

েন্তুকির জনয আল্লাহ্ র রাস্তায় কনসজর মাল খরচ িসর, আল্লাহ তার েম্পদ আসরা রৃ্কি 

িসর সদন আর আসখরাসত আল্লাহ আসরা কদ্বগুন িসর কদসর্ন। 
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َ
هُ  ف

َ
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আল্লাহ তা’আলা সে েম্পদসি কদ্বগুন, কতনগুন র্া আসরা সর্কশ িসর কদসর্ন। 

আরু্ র্ির রাকদয়াল্লাহু আনহু র্সলন, রােূলুল্লাহ ملسو هيلع هللا ىلص র্সলসছন, করয়ািারীসদর শাকস্তও 

সলািসদর সদকখসয় সদয়া হসর্। সিননা তারা কনসজসদর আমল সলািসদর সদখাসতা। আর 

যারা সনি আমল সলািজনসি শুকনসয় সর্ড়ায় তাসদর আযার্ও সলািজনসি শুকনসয় সদয়া 

হসর্। সিননা তারা কনসজসদর আমল দম্ভভসর প্রদশবন িসর সর্ড়াত। আবু্দল্লাহ ইর্সন 

ওমর রাকদয়াল্লাহু আনহু র্সলন, রােূলুল্লাহ ملسو هيلع هللا ىلص র্সলসছন, কনসজর সনি আমল 

প্রদশবনিারীসি আল্লাহ তা’আলা অর্শযই অপমাকনত িরসর্ন। তার চকরত্র নি হসয় 



 

 

 

 

যাসর্ এর্ং সে মানুসের দৃকিসত কনিৃি ও লাকিত হসর্। এিা র্সল আবু্দল্লাহ ইর্সন ওমর 

রাকদয়াল্লাহু আনহু িান্না িরসত লাগসলন। 

সহ আমার কপ্রয় োথীরা! কজহাদ এিকি কর্রাি েম্পদ। এিা অতযন্ত মহান এিকি 

ইর্াদাত। এিা ইেলাসমর এিকি কনদশবন ও অকতউচ্চ চূড়া। এজনয খুর্ সখয়াল রাখসত 

হসর্। অসনি েতিবতা প্রসয়াজন। 

আসরি সরওয়াসয়সত রােূলুল্লাহ ملسو هيلع هللا ىلص র্সলসছন, সয র্যকি মানুেসদর সদসখ ধীসর ধীসর 

ভালমসতা নামাজ পসড় (অথবাৎ যখন মানুেজন সদসখ তখন খুর্ উত্তমভাসর্ নামাজ 

পড়ল) আর এিািী দ্রুত নামাজ পসড়, তসর্ সে তার রসর্র অপমান িরল। সে 

মানুসের জনয ভালভাসর্ নামাজ আদায় িসর আর যার জনয এই নামাজ তার োমসন 

ভালভাসর্ পসড় না। অথবাৎ মানুসের মযবাদা ও মানুসের ভয় অন্তসর সর্কশ আর আল্লাহ্ র 

ভয় সনই। মানুসের িাসছ কিছু সপসত আশার্াদী সয তারা র্াহর্া কদসর্ আর আল্লাহ্ র 

োসথ োক্ষাসতর আশা সনই সয, কতকন এর প্রকতদান কদসর্ন। আর যকদ তাাঁর জনয না 

িকর তসর্ িকিন শাকস্তও কদসর্ন। 

احدا ربه بعباده يشرك وال صالحا عمال فليعمل ربه لقاء يرجو كان فمن  

যার োসথ োক্ষাসতর ইচ্ছা থাসি এর্ং যার োসথ োক্ষাত িরা হসর্ তার র্যকিত্ব যকদ 

অসনি র্ড় ও মহান হয় আর আল্লাহ্ র সচসয় মহান আর সি হসর্? আর তাাঁর োসথ 

োক্ষাসতর কর্শ্বােও অন্তসর আসছ অথচ তাাঁসি সদখাসনার জনয আমল িসর না র্রং 

মানুেসি সদখাসনার জনয িসর তাই সে সযন তার রসর্র অপমান িরল। এই েমস্ত 

সরওয়াসয়ত এই ‘কশরসি খিী’ তথা সছাি কশরসির ভয়ার্হতা ও ক্ষকতর র্র্বনা িসর সয, 

মানুে আমলও িসর, সনিিাজও িসর, কনসজসি ক্লান্তও িসর, আর কর্সশে িসর 

কজহাসদর মসতা এসতা র্ড় আমল হয় আর তা যকদ আল্লাহ্ র জনয না হয়, র্াহর্া 

পাওয়ার জনয হয়, প্রকেকির জনয হয়, পসদর জনয হয়, পদমযবাদার জনয হয়, অথর্া 

দুকনয়ার্ী েম্পসদর জনয হয় তসর্ সেিা িতর্ড় ক্ষকত! অসনি র্ড় ক্ষকতর কর্েয়। এজনয 

আমাসদর কনয়সতর র্যাপাসর ের্েময় খুর্ সখয়াল রাখসত হসর্। 



 

 

 

 

ইখলাে এসতা র্ড় েম্পদ সয, সিান র্ান্দা যকদ ইখলাসের োসথ সিান সনি আমল 

িরার কনয়ত িসর আর সিান েীমার্িতা র্া ওজসরর িারসর্ আমলকি িরসত নাও 

পাসর তরু্ও আল্লাহ তা’আলা তাসি সে সনি আমসলর প্রকতদান দান িসরন। 

অপরকদসি, ইখলাে র্যতীত আমল িরার পরও আল্লাহ প্রকতদান সদয়া সথসি র্কিত 

িসরন এমনকি আযাসর্র উপযুি িসরন। 

নর্ী িাকরম ملسو هيلع هللا ىلص র্সলসছন, 
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সয র্যকি রাসত ঘুমাসনার েময় এই কনয়ত িসর ঘুমায় সয রাসত উসি তাহাজু্জদ পড়সর্ 

অতঃপর ঘুসমর সঘাসর পসড় থািল, এর্ং তাহাজু্জদ পড়সত পারসলা না। 

কতকন ملسو هيلع هللا ىلص র্সলন, 

ِتَب 
ُ
هُ  ك

َ
َوى  َما ل

َ
ن  

সে সযসহতু কনয়ত িসরসছ তাই তাসি এর প্রকতদান সদয়া হসর্। আমল িসরকন তরু্ 

কনয়ত খাসলে কছল র্সল আল্লাহ তা’আলা প্রকতদান কদসয় কদসয়সছন। 

আবু্দল্লাহ ইর্সন মুর্ারি রকহমাহুল্লাহ সি এিজন স্বসে সদসখ কজসেে িরল, সহ ইর্সন 

মুর্ারি! সতামার কি অর্িা? কতকন র্সলন, আল্লাহ আমার উপর অসনি অনুগ্রহ 

িসরসছন কিন্তু আমার প্রকতসর্শী আমার সচসয়ও অগ্রগামী হসয় সগসছ। তার ঘসরর 

োমসন থািত। সলাসিরা তার প্রকতসর্শীর ঘসরর সলািজনসি কজসেে িরল, তার িী 

আমল কছল? পকরর্াসরর সলাসিরা র্লল, তার সতা সতমন কর্সশে সিান আমল কছলনা। 

শুধু আল্লাহ্ র আনুগতয িসর কদন অকতর্াকহত িরত। কতকন িামার কছসলন, নামাজ 

পড়সতন, সরাজা রাখসতন আর সিান কর্সশে আমল কছলনা। হযাাঁ তসর্ রাসত কতকন যখন 

র্াকড় কিরসতন এর্ং োমসন আবু্দল্লাহ কর্ন মুর্ারসির ঘসর যখন র্াকত জ্বলসত সদখসতন 

তখন খুর্ আিসোে িসর র্লসত “আহ! আকমও যকদ তাহাজু্জদ পড়সত পারতাম, 

আকমও যকদ রাত সজসগ আল্লাহ্ র ইর্াদত িরসত পারতাম! আবু্দল্লাহ ইর্সন মুর্ারি 



 

 

 

 

আল্লাহ্ র িসতা সনি র্ান্দা! কিন্তু আকম সতা ক্লাকন্তর িারসর্ ইর্াদত িরসত পাকরনা!” 

হয়সতা আল্লাহ্ র িাসছ তার এই আমলিা পছন্দ হসয় সগসছ। সতমকনভাসর্ নর্ী িাকরম 

 ,ইরশাদ িরসছন ملسو هيلع هللا ىلص

فراشه على مات وان الشهداء منازل  هللا بلغه بصدق الشهاده طلب من  

“সয র্যকি এিকনিভাসর্ এখলাসের োসথ আল্লাহ তা’আলার কনিি শাহাদাত িামনা 

িরসর্। আল্লাহ তা’আলা তাসি শহীসদর মযবাদা দান িরসর্ন যকদও সে কর্ছানায় 

মৃতুযর্রর্ িসর।” 

সদখুন এিা শুধুমাত্র এিকনি কনয়ত ও এখলাসের র্রিত। অথচ সিান র্যকি যকদ 

কজহাদ িসর মৃতুযর্রর্ িসর কিন্তু এই কজহাদ দ্বারা তার আল্লাহর েন্তুকি অজবন উসেশয 

না হয়; র্রং সিান স্বজনপ্রীকতর জনয, দসলর জনয, জাতীয়তা র্া সগাসত্রর জনয লড়াই 

িসরসছ, অথর্া সদশকভকত্তি লড়াই িসরসছ সদশসি স্বাধীন িরার জনয র্া সদসশর 

পতািা রু্লন্দ িরার জনয র্াংলা  শকরয়সতর কর্রুসি লড়াই িসর তাহসল এ যুি তার 

সিাসনা িাসজই আেসর্ না। 

তারু্ি যুসি আল্লাহর রােূল োল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াোল্লাম ইরশাদ িসরসছন, 

فيه معكم وهم إال واد من قطعتم وال نفقة من أنفقتم وال مسيرا سرتم ما أقواما باملدينة تركتم لقد  

সতামরা মদীনায় এমন সলািসদরসি সরসখ এসেসছ যারা এই কজহাসদ সতামাসদর োসথ 

শরীি রসয়সছ, সতামরা যা র্যয় িসরছ, সতামরা যতিুিু পথ অকতক্রম িসরছ, এর্ং 

সতামরা যতিুিু ভূকম কর্জয় অজবন িসরছ,  তারা সতামাসদর  োসথই  আসছ। অথবাৎ 

প্রকতদাসনর কদি কদসয় তারা সতামাসদর েমান। োহার্ীরা কজসেে িরল ইয়া রােূলাল্লাহ 

তারা সতা মদীনায় অর্িান িরসছ। তারা েওয়াসর্র কদি সথসি কিভাসর্ আমাসদর 

েমান হয়?   রােূল োল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াোল্লাম ইরশাদ িসরন, 

العذر حبسهم  

তারা অপারগতার িারসর্ই সতামাসদর োসথ এিত্র হসত পাসরকন। 



 

 

 

 

সদখুন! মুখকলে র্যকি আমল না িসরও োওয়াসর্র অকধিারী হসচ্ছ আর সয র্যকি 

ইখলাে ছাড়া আমল িসর সে প্রকতদান সথসি র্কিত রসয় সগল! এিাই হসলা ইখলাসে 

র্রিত। 

এই গাযওয়াসয় তারু্সির েমসয়ই রহমাতুল কলল আলাকমন ملسو هيلع هللا ىلص কজহাসদর জনয চাাঁদা 

তুলকছসলন, এরমসধয সখজুসরর স্তুপ হসয়,  এসিিজন এসিি কজকনে কনসয় এসলা, সিউ 

তার েমস্ত র্যর্োকয়ি পর্য কনসয় আেল, সিউ তার র্াগান কদসয় কদল, এরমসধয 

আল্লাহ্ র রােূল ملسو هيلع هللا ىلص এর গুহার োথী, োকয়যকদনা হযরত আরু্ র্ির রাকদয়াল্লাহু আনহু 

তার ঘসরর ের্কিছু কনসয় আেসলন। হুজুর ملسو هيلع هللا ىلص কজসেে িরসলন, আরু্ র্ির! ঘসরর 

সলািজসনর জনয কিছু সরসখ এসেসছা? কতকন র্সলন, আল্লাহ্  ও তাাঁর রােূসলর নাম সরসখ 

এসেকছ। হযরত ওমর রাকদয়াল্লাহু আনহু তাাঁর ঘসরর অসধবি কনসয় আেসলন আর র্ািী 

অসধবি পকরর্াসরর জনয সরসখ এসেকছসলন। আসরি োহার্ীর উপর নর্ী িারীম ملسو هيلع هللا ىلص 

এর দৃকি পড়ল কতকন সদখসলন, জীর্বশীর্ব অর্িায় হাসত িসর কিছু এসনসছন, রহমাতুল 

কলল আলাকমন ملسو هيلع هللا ىلص রু্সে সগসলন, োহার্ী োমসন অগ্রের হসত চাসচ্ছন কিন্তু আেসছন 

না। হুজুর ملسو هيلع هللا ىلص কজসেে িরসলন, কি খর্র? কি এসনসছা? োহার্ী র্লসলন, ইয়া 

রােুলুল্লাহ! োরাকদন কদনমজুরী িসর এিিু সখজুর এসনকছ এগুসলাসি িরু্ল িরুন, 

যাসত আকমও আল্লাহ রাস্তায় েম্পদ র্যয়িারীসদর অন্তভুবি হসত পাকর।রহমাতুল কলল 

আলাকমন ملسو هيلع هللا ىلص ঐ সখজুরগুসলা কনসলন এর্ং সখজুসরর স্তুসপ সেগুসলাসি কছকিসয় কদসয় 

র্লসলন, এই দাসনর ইখলাসের র্রিসত আল্লাহ্  তা’আলা সতামার দানসি িরু্ল িসর 

কনসর্ন। এই হসলা ইখলাসের র্রিত। আমসল ইখলাে থািসল তাসি উপসর কনসয় যায়, 

সদায়ায় ইখলাে থািসল আরশ পযবন্ত উকড়সয় কনসয় যায় আর এিা না থািসল শুধু 

পকরশ্রম আর অপমান ছাড়া আর কিছুই ভাসগয সজাসি না। 

ওমর কর্ন আবু্দল আকযয এিকদন এি সলাসির পাশ অকতক্রম িরকছসলন যার হাসত 

কিছু িঙ্কর (পাথসরর িুিরা) কছল এর্ং সে এগুসলা কদসয় সখলা িরকছল আর সদায়া 

িরকছল, 

العين الحور  من زوجني اللهم  



 

 

 

 

“সহ আল্লাহ্  আমাসি হুসর’ আইনসদর োসথ আমাসি কর্সয় িকরসয় দাও” 

ওমর কর্ন আবু্দল আকযয তার িাসছ কগসয় র্লসলন, 

س
ٔ
أنت الخاطب بــ  

“তুকম িসতা অধম র্াগদত্তা (র্র)! জান্নাসত হুরসদরসি িী এভাসর্ চাওয়া হয়? 

সয হাসত িঙ্কর কনসয় সখলা িরসর্ আর জান্নাসতর হুর আশা িরসর্! এই িঙ্কর সিসল 

দাও... 

ى ألقيت اال الدعاء هلل أخلصت و الحص َٰ  

“এই িঙ্কর সিসল দাও এর্ং ইখলাসের োসথ এিান্ত কনসজর রসর্র কদসি মনসযাগী 

হসয় সদায়া ির।” 

সনি আমসলর জনয ইখালাে অতযন্ত জরুরী! তাই হযরত আলী রাকদয়াল্লাহু আনহু 

ইরশাদ িসরন, 

بالعمل منكم هما اشد العمل لقبول  كونوا  

আমসলর সচসয় সর্কশ আমল িরু্ল হওয়ার কিকির ির। 

املتقين من هللا يتقبل انما يقول  هللا تسمع الم  

সতামরা কি আল্লাহ্ র এই সঘাের্া শুসনাকন? 

املتقين من هللا يتقبل انما  

“আল্লাহ্  তা’আলা সির্ল তার মুত্তািী র্ান্দাসদর কনিি হসতই (আমল) িরু্ল িসরন।” 

ইখলাে ও কনসজসদর আমলসি সগাপন িরার র্যাপাসর আমাসদর পূর্বর্তবীসদর খুর্ 

আজীর্ আজীর্ ঘিনা র্কর্বত আসছ। 

 



 

 

 

 

মুহাম্মাদ ইর্সন ওয়াসে’ রাকহমাহুল্লাহ র্সলন, আমরা এমন এমন সলাি সপসয়কছ 

যাসদর ইখলাে ও কনসজসদর আমল সগাপন িরার কনদশবন এমন সয, তারা এর্ং তাসদর 

স্ত্রীরা এি র্াকলসশ শুসয় থািসলও আল্লাহ্ র ভসয় কনগবত হওয়া তাসদর সচাসখর পাকন 

কদসয় র্াকলশ কভসজ সগসলও তাসদর কর্কর্রা তা সিরও সপত না। 

েুতরাং, সহ আমার মুেলমান ভাইসয়রা, আমার মুজাকহদ োথীরা! 

সিান সনি আমল িরার পূসর্ব র্া সযসিান িাজ িরার পূসর্ব কিছুক্ষর্ অসপক্ষা িসর 

কদসলর হালসতর উপর খুর্ কচন্তা কিকির িরুন সয, এই িাজ িরা ও র্লার দ্বারা 

অন্তসরর উসেশয িী? সে িী চায়? আল্লাহ্ র েন্তুকিই উসেশয নাকি নিে (এই আমল 

িরার মাধযসম) কনসজ কনসজই তুি হসত চায়। মসন রাখসর্ন! মানুসের নিে তাসদর 

খাসহশাত (মসনা র্ােনা) সি দ্বীকন চাদসর আরৃ্ত িসর সদয়। মানুসের খাসহশাতসি তার 

োমসন দ্বীকন রূপ কদসয় উপিাপন িসর। আর যকদ র্যকি, েমাজ ও েংগিন এর কহোর্ 

না রাসখ  আর একদসি লক্ষয না রাসখ তাহসল এিপযবায় দ্বীসনর নামই খাসহশাত 

(প্ররৃ্কত্তর চাকহদাই) হসয় যায়। 

েমস্ত খাসহশাত, চাই সেিা সর্দনা র্া আনসন্দর কর্েয় সহাি, ঘর সহাি র্া মেকজদ, 

েসম্মলন সহাি র্া দ্বীকন মজকলে ের্কিছু দ্বীকন হসয় যায় এর্ং দ্বীসনর নাসম েমস্ত 

িুেংস্কার স্বাভাকর্ি িসর সদয়া হয়। আল্লাহ্  কহিাযত িরুন; সিাথাও সিাথাও এমনও 

হয় সয, নাচ-গাসনর অনুিানসিও ইেলামী সলসর্ল লাকগসয় সেগুসলাসিও জাসয়জ িরা 

হয়। 

আল্লাহ্  িসতা েুন্দর ভাসর্ আমলসি তার েন্তুকি অজবসনর জনয িরার কশক্ষা কদসচ্ছন... 

احدا ربه بعباده يشرك وال اصالح عمال فليعمل ربه لقاء يرجو كان فمن  

“সয তার রসর্র োসথ োক্ষাসতর ইচ্ছা রাসখ...” 

আর এমন সিান মুেলমান আসছ সয তার রসর্র োসথ োক্ষাসতর ইচ্ছা রাসখ না! সিান্  

র্ান্দা তার প্রভুর োসথ োক্ষাসতর জনয ছিিি িসর না! রসর্র োক্ষাসতর প্রর্ল ইচ্ছা 

রাসখনা এমন সি আসছ! োক্ষাসতর রাস্তায় যসতা র্াাঁধা-কর্পকত্ত আসে সেগুসলাসি 



 

 

 

 

েরাসনার সচিা িসর না এমন সি আসছ! এিাই সতা ঈমানদারসদর শান। এিাই সতা 

ঈমাসনর চাকহদা। এিাই এিজন মুেলমাসনর সম’রাজ আর েসর্বাচ্চ োধনা সয, যার 

োসথ ভালর্াোর দার্ী িসর তার োসথ োক্ষাত িরসত অন্তর ছিিি িরসর্। অনযথায়, 

এিা সিমন ভালর্াো সয, অন্তসর অসনি মুহাোত অথচ, সপ্রমাষ্পসদর োক্ষাসত উদগ্রীর্ 

না! তাই আমরা সযই আমলই িকর না সিন - িাউসি এি গ্লাে পাকন পান িরাই, 

িাউসি এিকি র্াকলশ একগসয় সদই, আমল যত সছাি কিংর্া র্ড়ই সহাি সেখাসন 

কনসজসদর কনয়সতর যাচাই অর্শযই িরসত হসর্। োহার্াগর্ এই িাজকি অতযন্ত 

গুরুসত্বর োসথ িরসতন। কজহাসদর জনয ঘর সথসি সর্র হসয় কিছুদূর অগ্রের হসয় 

ভার্সতন আকম সিন সর্র হসয়কছ? আমার কনয়সত আর্ার অনযকিছু চসল আসেকন সতা? 

আর্ার ঘসর কিসর সযসত এর্ং পূনরায় কনয়তসি শুধু আল্লাহ্ র জনযই কনধবারর্ িরসতন 

সয, “সহ আল্লাহ্ ! শুধু আপনার েন্তুকির জনযই আকম এই রাস্তায় সর্র হকচ্ছ।” তারা 

সিন এমন িরসতন? িারর্, এর অসনি মূলয! 

بالنيات االعمال انما  

“েমস্ত িাজ সতা মানুসের কনয়সতর উপরই কনভবর িসর।” 

আসরিকি কর্েয় লক্ষর্ীয় সয, নর্ী িাকরম ملسو هيلع هللا ىلص র্সলসছন, 

بالخواتيم االعمال انما  

“েমস্ত আমল মানুসের সশে পকরর্াসমর উপরই কনভবর িসর।” 

ইমাম কত্বর্ী রকহমাহুল্লাহ এর র্যখযায় র্সলন, এই হাদীসে রােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইকহ 

ওয়াোল্লাম আনুগসতযর উপর িাকয়সত্বর প্রাধানয কদসয়সছন। আর কনসজর আমসলর উপর 

েন্তুি হওয়া ও পযবাপ্ত মসন িরা সথসি ভীকত প্রদশবন িরা হসয়সছ সয, কজহাসদ চসল 

এসেকছ, এর্াদতিারী হসয় কগসয়কছ, অথর্া আকলম হসয় কগসয়কছ, এখন কনসজর আমলসি 

যসথি মসন িরসত শুরু িসরকছ। আমরা আমাসদর কনসজসদর উপর পকরতৃপ্ত হসয় 

কগসয়কছ সয, আমরা সতা কজহাসদ চসল এসেকছ, এখাসন সতা শুধু ক্ষমা আর ক্ষমা... অথর্া 



 

 

 

 

আমরা সতা অমুি দসল অন্তভুবি হসয় কগসয়কছ, এখন শুধু আমাসদর জনয ক্ষমা আর 

ক্ষমা... 

নিে আমাসদর মসধয এই কচন্তাধারা ততকর িসর, আর ঐের্ সলাি এর কশিার হসয় 

যায়, যারা নিসের হামলা সথসি উদােীন থাসি। 

আর ইহুদীরা সয র্সলকছল, 

معدودات  اياما اال النار تمسنا لن وقالوا  

অথর্া, 

نصارى  او هودا كان من اال الجنه يدخل لن وقالوا  

“ইহুদী ও নাোরা র্যতীত সিউ জান্নাসত যাসর্ না।” 

তারা এই িথাগুসলা এমকন এমকন র্লসতা না। যখন কনসজর আমসলর সিান কচন্তা থাসি 

না এর্ং কনসজর নিে সথসি গাসিল হসয় যায় তখন নিে এ েমস্ত কর্েয়গুসলা ততরী 

িরসত িরসত কচন্তা ধারাসি এমন িসর সিসল সয, প্রসতযি র্যকি একি ভার্সত থাসি 

সয আমাসদর সতা ক্ষমা িসর সদয়া হসয়সছ, আমরা সতা জাহান্নাসম যার্ না, জান্নাত 

আমাসদর জনযই... আর আজসি উম্মসত মুেকলমার মাসে এই কচন্তাধারার েৃকি হসচ্ছ। 

সিউ সিান দসলর োসথ েমৃ্পি হসয় ভার্সত থাসি সয, জান্নাত সতা আমাসদর জসনযই। 

আমাসদর সতা ক্ষমা িসর সদয়া হসয়সছ। না কনসজর আমসলর কচন্তা, না আল্লাহর 

আনুগসতযর কচন্তা, না গুনাহ সথসি র্াাঁচার কচন্তা, কিন্তু দসলর গণ্ডীসত সথসি ের্াই এিা 

ভার্সত শুরু িসরসছ সয,  আমাসদর মাি িসর সদয়া হসয়সছ! 

هللا شاء ما اال  

তাই মুজাকহদসদর অসনি সখয়াল রাখসত হসর্, এমন সযন না হয় সয, কজহাসদ আোর 

পসরই এই কচন্তা িসর র্সে থাকি সয আমাসদর সতা মাি িসর সদয়া হসয়সছ, আর 

মুজাকহসদর জনয িসতা িকজলত আসছ, জান্নাসতর ওয়াদা রসয়সছ...। না! নর্ী িারীম 

োল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াোল্লাম ইরশাদ িসরসছন, 



 

 

 

 

بالخواتيم االعمال انما  

“মানুসের সশে আমলই ধতবর্য”। 

েকহহ মুেকলম এসেসছ, 

الجنه اهل بعمل له يختم ثم النار اهل بعمل الطويل الزمان ليعمل الرجل وان  

এির্যকি জীর্সনর লম্বা েময় এমন আমল িসর সয, সে জাহান্নাসম যাসর্, কিন্তু সশে 

েময় আল্লাহ্  তা’আলা তাসি সনি আমল িরার সতৌিীি দান িসরন আর সে 

জান্নাতীসদর আমল িসর, আর এভাসর্ই তার সশে পকরর্কত ভাল হয়, আর সে জান্নাসত 

চসল যায়। আর্ার এর উসটািাও হসয় থাসি সয, এির্যকি লম্বা েময় এি সরওয়াসয়সত 

৭০ র্ছসরর িথা এসেসছ সয, সে সনি আমল িসর কিন্তু সশে েময় র্দ আমল িসর 

এর্ং সে খারাপ আমসলর উপরই তার মৃতুয আসে এর্ং সে জাহান্নাসম চসল যায়। 

এজনয আমার র্নু্ধরা! এিা ভাল-মসন্দর যুি। সযখাসন আমাসদর র্াকহযি (প্রিাশয) শত্রুর 

োসথ লড়াই িরসত হসর্ সেখাসনই এই উহয (গুপ্ত) শত্রুর োসথ, তার চক্রাসন্তর োসথ, 

তার কনিৃিতার র্যাপাসরও েতিব থািা অতযন্ত জরুকর। 

আল্লাহ্  তা’আলা করয়া সথসি আমাসদর সহিাযত িরুন, প্রসতযি আমসলই সযন তাাঁর 

েন্তুকি উসেশয হয়। প্রসতযি মুহুতব সযন তাাঁরই সগালামীসত িাসি, আমাসদর রর্ প্রসতযি 

মুহুসতব সযন আমাসদর তাাঁর র্ান্দা কহসেসর্ পায়। সিননা কনসজর রসর্র োমসন তাাঁর 

র্ান্দা ও সগালাম কহসেসর্ই কগসয় দাাঁড়াসত হসর্। 

احدا ربه بعباده يشرك وال صالحا عمال فليعمل ربه لقاء يرجو كان  

আল্লাহ্  তা’আলা আমাসদর েিল আমল শুধুমাত্র তাাঁর েন্তুকির জনয িরু্ল িরুন। ের্ 

ধরসর্র কশরি সথসি আমাসদরসি কহিাযত িরুন। 

আল্লাহ্  তা’আলা আমাসদর ও আমাসদর আমলসি সতৌহীসদর (এিত্বর্াসদর) রসে রাকিসয় 

তুলুন। 

العاملين رب هلل الحمد ان دعوانا واخر  



 

 

 

 

 

েির ১৪৩৯ কহঃ 

আে োহার্ উপমহাসদশ িতৃবি প্রিাকশত উদুব অকিও র্য়ান সথসি 

র্াংলায় অনুকদত। 


